ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

ŘÁD O TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍCH
Český lukostřelecký svaz (dále jen ČLS) stanovuje tyto zásady pro udělování
trenérské kvalifikace v lukostřelbě v rámci ČLS.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Čl. 1
Rozsah platnosti
Tento řád se vztahuje v souladu s příslušnými ustanoveními registrovaných stanov
ČLS na všechny složky a členy ČLS a dále na zájemce o získání trenérské
kvalifikace v lukostřelbě mimo ČLS.
ČLS má statut školícího zařízení pro výuku a udělování trenérské kvalifikace trenér
lukostřelby III. třídy a instruktor střelby z luku. Ve smyslu tohoto řádu a směrnic
S16 a S17, vydaných k tomuto řádu, uděluje kvalifikaci trenér lukostřelby III.
třídy a instruktor střelby z luku.
ČLS pravidelně žádá o udělení statutu akreditačního zařízení pro výuku a
udělování trenérské kvalifikace II. třídy. Ve smyslu udělené akreditace, tohoto
řádu a směrnice S18, vydané k tomuto řádu, uděluje kvalifikaci trenér lukostřelby
II. třídy a vydává doklad o rekvalifikaci (osvědčení s celostátní platností) pro
pracovní činnost – trenér lukostřelby II. třídy.
ČLS spolupracuje s FTVS a zajišťuje odbornou část studia trenérů lukostřelby
I. třídy. Tuto kvalifikaci uděluje FTVS na základě splnění studijních předpokladů.

Čl. 2
Přehled kvalifikací a charakteristika činnosti
2.1. Instruktor střelby z luku
je pedagogický pracovník, který je oprávněn vést tréninkové jednotky pod
dohledem trenéra II. nebo I. třídy. Je vyškolen pro práci s veřejností na akcích
konaných v rámci ČLS a v rámci klubových i komerčních akcí. Akce je možno
provozovat na oficiálních sportovištích i mimo ně.
2.2. Trenér lukostřelby III. třídy
je pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně vést tréninkový proces
zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti v lukostřelbě. Tuto činnost provádí
pod dohledem trenéra II. nebo I. třídy především v klubech a oddílech sdružených
v ČLS. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje rovněž při přípravě sportovních soutěží.
Trenér lukostřelby III. třídy je oprávněn vykonávat svoji činnost v rámci akcí,
které svým charakterem nenaplňují podmínky zákona 455/91 Sb. (Živnostenský
zákon). Kvalifikace trenéra lukostřelby III. třídy ČLS nenaplňuje podmínky
odborné způsobilosti dle tohoto zákona.
2.3. Trenér lukostřelby II. třídy
je pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a
vyhodnocovat tréninkový proces zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti
v lukostřelbě. Tuto činnost provádí především s výkonnostními a vrcholovými
sportovci a talentovanou mládeží. Je pověřován lektorskou činností při
vzdělávacích kurzech trenérů.
Trenér lukostřelby II. třídy je oprávněn vykonávat svoji činnost v rámci akcí, které
svým charakterem naplňují podmínky zákona 455/91 Sb. (Živnostenský zákon).
Kvalifikace trenéra lukostřelby II. třídy ČLS naplňuje podmínky odborné
způsobilosti dle tohoto zákona.
2.4. Trenér lukostřelby I. třídy
je nejvyšší trenérskou kvalifikací. Je pedagogický pracovník, který je oprávněn
samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tréninkový proces zaměřený
na zvyšování sportovní výkonnosti v lukostřelbě. Tuto činnost provádí především
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s výkonnostními a vrcholovými sportovci a talentovanou mládeží. Je pověřován
lektorskou činností při vzdělávacích kurzech trenérů.
Trenér lukostřelby I. třídy je oprávněn vykonávat svoji činnost v rámci akcí, které
svým charakterem naplňují podmínky zákona 455/91 Sb. (Živnostenský zákon).
Kvalifikace trenéra lukostřelby I. třídy ČLS naplňuje podmínky odborné
způsobilosti dle tohoto zákona.
Čl. 3
Povinnosti a práva trenérů lukostřelby
Rozhodnutím, podílet se dobrovolně na vedení a zajišťování sportovního tréninku v ČLS,
vzniká povinnost řídit se Stanovami ČLS, kodexem trenéra a všemi řády, směrnicemi, a
dalšími ustanoveními, které ČLS a jeho orgány vydávají. Práva trenérů jsou vymezena
tímto řádem.

4.1. –
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Čl. 4
Podmínky pro získání trenérské kvalifikace
Instruktor střelby z luku
dosažení věku 18 let
minimálně ukončené základní vzdělání, ideálně student nebo absolvent
středoškolského vzdělání
Kvalifikaci instruktor střelby z luku lze získat proškolením trenérem s kvalifikací
trenéra lukostřelby ČLS II. nebo I. třídy, jehož obsah a rozsah je dán Směrnicí
ČLS S16.
Trenér s kvalifikací II. nebo I. třídy v lukostřelbě je oprávněn vydat příslušné
osvědčení instruktora v lukostřelbě na formuláři ČLS

4.2. – Trenér lukostřelby III. třídy
4.2.1. dosažení věku 18 let
4.2.2. minimálně ukončené základní vzdělání, ideálně student nebo absolvent
středoškolského vzdělání
4.2.3. získání kvalifikace instruktor střelby z luku před přijetím do kurzu trenérů
lukostřelby III. třídy
4.2.4. Úspěšné absolvování stanovené odborné přípravy, jejíž obsah a rozsah je dán
Směrnicí ČLS S17.
4.3. – Trenér lukostřelby II. třídy
4.3.1. 2 roky praxe jako trenér III. třídy
4.3.2. absolvent středoškolského vzdělání, v případě nedokončeného středoškolského
vzdělání musí adept podstoupit rozšířenou výuku v obecné části kurzu
4.3.3. Úspěšné absolvování stanovené odborné přípravy, jejíž obsah a rozsah je dán
Směrnicí ČLS S18. Směrnice upravuje obsah a rozsah vzdělání v závislosti
na podmínkách získání statutu vzdělávacího zařízení od MŠMT.
4.4. – Trenér lukostřelby I. třídy
4.4.1. 2 roky praxe jako trenér II. třídy
4.4.2. absolvent středoškolského vzdělání ukončené maturitou
4.4.3. Úspěšné absolvování stanovené odborné přípravy pod vedením FTVS ve
spolupráci s ČLS, obsah a rozsah odborné části studia je dán Směrnicí ČLS S19.
4.5. Vzdělání dosažené mimo ČLS
ČLS uznává dosaženého vzdělání u jiných vzdělávacích zařízení evidovaných u
MŠMT se specializací lukostřelby a uznává též kvalifikaci trenér lukostřelby
dosažené v rámci jiného národního svazu či WA.
Pro uznání je potřeba předložit osvědčení o absolvování kurzu a program kurzu
v němž adept osvědčení získal.
P ČLS uznává na návrh TMK ČLS vzdělání dosažené mimo ČLS za následujících
podmínek:
R10 Řád o trenérských kvalifikacích

2/4

ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

4.5.5.

Při žádosti o uznání konkrétní trenérské třídy musí žadatel splňovat podmínky
pro přijetí do trenérského kurzu ČLS stejné úrovně viz články 4.1 až 4.4.
Hodinový rozsah kurzu je shodný s hodinovým rozsahem kurzu ČLS.
Program kurzu je shodný ve všech hlavních tématech viz směrnice S16, S17,
S18 a S19.
Časový rozsah hlavních témat odpovídá alespoň 50% hodinového rozsahu témat
kurzu ČLS.
V případě nesplnění podmínek viz body 4.5.1 až 4.5.4. může být žádost o uznání
zamítnuta nebo může být uznáno vzdělání nižšího stupně.
Pokud žadatel splní pouze část podmínek pro uznání jeho vzdělání, má možnost
požádat o částečné uznání již splněných podmínek. Doplnění chybějících
podmínek může proběhnout formou doškolení ze strany ČLS či jiného subjektu
s akreditací MŠMT nebo např. doplněním chybějící praxe.
Pokud absolvent žádá o uznání vzdělání, ke kterému nejsou k dispozici potřebné
dokumenty (např. přesný hodinový rozsah kurzu), je posouzení o uznatelnosti
vzdělání na komisi TMK, která toto předloží P-ČLS k rozhodnutí.

Čl. 5
Získání osvědčení o kvalifikaci
Předpokladem pro získání osvědčení kvalifikace trenér lukostřelby nebo instruktor střelby
z luku je splnění podmínek uvedených v čl. 4. Osvědčení může získat úspěšný absolvent
vzdělávacího kurzu. Absolventu, který splnil podmínky vzdělávacího kurzu, ale nesplnil
podmínku praxe dle odst. 4.3.1. a 4.4.1., bude kvalifikace trenér lukostřelby II. nebo I.
třídy uznána až po splnění předepsané praxe.
Osvědčení absolvent získá následujícím způsobem:
5.1. Instruktor střelby z luku
Osvědčení je vydáno školitelem kurzu, trenérem II. nebo I. třídy ČLS, na vzoru
osvědčení vydaného ČLS k tomuto účelu. Školitel je povinen do 14 dnů od
ukončení kurzu instruktorů střelby z luku informovat TMK ČLS o průběhu kurzu a
doložit kopie vydaných osvědčení.
5.2. Trenér lukostřelby III. třídy
P ČLS jmenuje trenéry ČLS III. třídy a vydává osvědčení kvalifikace trenér
lukostřelby III. třídy.
5.3. Trenér lukostřelby II. třídy
P ČLS jmenuje trenéry ČLS II. třídy a vydává osvědčení kvalifikace trenér
lukostřelby II. třídy.
5.4. Trenér lukostřelby I. třídy
FTVS vydává osvědčení kvalifikace trenér lukostřelby I. třídy a P ČLS uznává tuto
kvalifikaci v rámci ČLS.
Osvědčení kvalifikace trenér lukostřelby II. třídy má charakter rekvalifikačního kurzu viz
S18.
Čl. 6
Platnost kvalifikace
Kvalifikace uvedené v čl. 2. této směrnice mají platnost s celostátní působností viz
níže:
6.1. Instruktor střelby z luku
Platnost kvalifikace je nejméně 1 rok a nejvíce 4 roky od jeho vydání. Délku
platnosti v rozsahu 1 až 4 roky stanovuje vedoucí kurzu instruktorů, trenér II.
nebo I. třídy.
Osvědčení absolventů vydaná před datem 24. 10. 2020 platí nejpozději do 31. 12.
2024.
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6.2. Trenér lukostřelby III. třídy
Má neomezenou platnost.
6.3. Trenér lukostřelby II. třídy
Má neomezenou platnost.
Držitel kvalifikace trenér lukostřelby II. třídy vyškolen ČLS před rokem 2000 a
neuznán v roce 2000 později nebude uznán jako trenér II. třídy.
6.4. Trenér lukostřelby I. třídy
Má neomezenou platnost.
Platnost kvalifikace II. a nižší trenérské třídy končí získáním vyšší trenérské třídy.
Čl. 7
Evidence trenérů ČLS
Evidence držitelů kvalifikace trenér lukostřelby a instruktor střelby z luku je vedena TMK
ČLS.
Příloha č. 1 – Kodex trenéra ČLS
Zpracoval 10. 2. 2021
Jan Šípek a Hana Majarová
R10 – Řád o trenérských kvalifikacích nabývá platnosti jeho schválením na VS ČLS dne
20. 3. 2021 a nahrazuje předešlou verzi v plném znění.
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